r
e
d
n
e
l
a
k
l
o
o
h
Sc
2
2021-202

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar 2021 - 2022. Met deze kalender
willen wij u graag goed informeren over de activiteiten in het komende schooljaar. Op het
moment dat deze kalender gedrukt wordt, is het schooljaar net begonnen. Daardoor kan
het voorkomen dat we onverhoopt moeten afwijken van de geplande activiteiten in deze
kalender. Natuurlijk informeren wij u daar zo vroeg mogelijk over. In de agenda van Parro
vindt u het meest actuele overzicht van de activiteiten.
Op de eerste pagina’s van deze kalender vindt u niet alleen beknopte informatie over onze
school, maar ook de belangrijkste zaken uit de schoolgids. De schoolgids zelf ontvangt u
digitaal.
Neemt u ook eens een kijkje op onze Facebookpagina. Daar geven wij het hele jaar door
een kijkje in het dagelijks leven op en rond school.
facebook.com/pcbskoninginemma

Met vriendelijke groet,
Jenny van Hove, directeur

De Emmaschool maakt
je wereld groter
De Emmaschool is een christelijke
basisschool, waar we de wereld van
kinderen groter maken. Wij staan voor
onderwijs waar kinderen vaardigheden
aanleren om nu en straks, zelfstandig
te leven in een wereld waarin veel
gebeurt. We doen dat door de kinderen
op school bewust te maken van alles
om hen heen.
Onze school is een plaats waar
kinderen hun kwaliteiten en talenten
kunnen ontdekken, onderzoeken
en ontwikkelen. Het is een plek van
waaruit de wereld wordt verkend.
Het aanbieden van vakken als natuur
& techniek, aardrijkskunde en de
creatieve vakken vormen daarbij
steeds meer het vertrekpunt. Kinderen
ontwikkelen zich op hun eigen niveau
en leren samenwerken. Met moderne

media gaan kinderen nog verder op
onderzoek uit en halen we de wereld
om ons heen naar binnen.
Door theorie te verbinden met de
praktijk, zorgen wij voor meer plezier.
Het doel is dat ieder kind ervaart wat hij
of zij leert. Vanuit een veilige omgeving
mogen kinderen op verschillende
manier leren en ontdekken waar ze
goed in zijn. Er is alle aandacht voor
de zelfstandigheid van ieder kind, het
maakt ze bewust van zichzelf en van
de wereld om hen heen.
Zo is elk schooljaar op de Emmaschool
voor kinderen een ontdekkingstocht
en leren ze in vertrouwen, met nieuwe
kennis en plezierige ervaringen, de
wereld tegemoet te treden.

Eten en drinken
Wij zijn een gezonde school en
hebben daarom een aantal afspraken
gemaakt. We vragen u uw kind alle
dagen van de week fruit mee naar
school te geven. Mochten er bijzondere
omstandigheden zijn waardoor uw kind
geen fruit mee kan nemen, bespreek
dit dan met de leerkracht van uw kind,
om teleurstellingen te voorkomen.
In de ochtendpauze drinken wij het
liefst water. Voor de middagpauze
graag melk, karnemelk, thee of
suikervrije siroop in een beker
meegeven. Liever geen pakjes drinken.
Alle kinderen eten op school. De
kinderen nemen hiervoor hun eigen
lunch mee en een theedoek die als
placemat kan functioneren. We willen u
vragen een gezonde lunch aan uw kind
mee te geven.
PCBO Emmaschool
Thorbeckestraat 8
7331 RG Apeldoorn
Telefoon: 055 533 37 69
E-mail: emma@pcboapeldoorn.nl
Web: www.emma.pcboapeldoorn.nl

Trakteren
Het vieren van een verjaardag is een
belangrijke gebeurtenis voor een kind.
Daar hoort het uitdelen van een traktatie
bij. Het kan zijn dat er in de klas van uw
kind misschien kinderen zitten met een
bepaalde voedselallergie of kinderen die
vanwege hun geloof bepaalde traktaties
niet mogen eten.

Het is het leukst wanneer iedereen kan
meegenieten van de traktatie. Wij willen
u vragen hier zoveel mogelijk rekening
mee te houden. Voor specifieke vragen
kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Naast het trakteren is het een mooie
traditie dat kinderen op hun verjaardag

met twee medeleerlingen de klassen
rond mogen. Daar hoort ook een
felicitatie van iedere leerkracht bij.
We dragen graag bij aan de verjaar
dagsbeleving van ieder kind, maar
u hoeft geen traktatie voor de leer
krachten mee te geven aan uw kind.

Regels en afspraken
De Emmaschool is een Kanjerschool.
De Kanjertraining bouwt van groep
1 tot en met 8 aan kanjers. Kanjers,
die trots zijn op zichzelf, sterk staan
in deze maatschappij, weerbaar zijn
tegen vervelend (pest)gedrag en
zelf niet meedoen aan dit gedrag.
Het belangrijkste doel van de Kanjer
training is dat een kind positief over

zichzelf en de ander leert denken.
Eén van de uitgangspunten van onze
school is dat kinderen met plezier naar
school kunnen gaan en dat leren en
werken leuk is. Voor een goede sfeer
zijn duidelijke regels en afspraken
nodig. We hanteren hiervoor een
aantal basisafspraken.

Wij zijn allemaal !
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Deze basisafspraken gelden
voor iedereen:
• Wij gaan respectvol met
elkaar om;
• Wij zijn allemaal verschillend
en dat mag;
• Wij komen niet aan een ander,
als die dat niet wil;
• Wij praten met en niet
over elkaar;
• Wij lachen met en niet om elkaar;
• Wij mogen op een goede manier
boos zijn;
• Wij doen er alles aan om
problemen samen op te lossen;
• Wij gaan zorgvuldig om met de
spullen van een ander en van
onszelf.

Schooltijden

Ouderbetrokkenheid

Op de Emmaschool hebben we een
continurooster. Alle kinderen van de
Emmaschool gaan iedere dag van
8.30 – 14.00 uur naar school.

Een goede ontwikkeling van
uw kind kan niet zonder uw
betrokkenheid. De school en u
kunnen en moeten elkaar aanvullen
en versterken in de opvoeding van
kinderen. Daarom vinden we het
belangrijk dat er goed contact is
tussen ouders en de school. Een
school kan niet zonder kinderen,
maar ook niet zonder ouders.

Contactmomenten met ouders
Naast de reguliere momenten zoals
opgenomen in de jaarplanning/jaar
kalender, bent u als ouder altijd welkom
voor een gesprek. Dit zijn de reguliere
contactmomenten met u als ouder:
•	Een informatieavond aan het
begin van het schooljaar. De
leerkracht vertelt wat de kinderen
in dit schooljaar gaan leren, wat
de hoogtepunten zijn in het
schooljaar en waar we de hulp en
ondersteuning van de ouders goed
bij kunnen gebruiken.
•	Startgesprekken in de eerste drie
weken van het schooljaar.
•	Voortgangsgesprekken in november
en maart. We verwachten dat
ouders zich voor minimaal één
voortgangsgesprek aanmelden.
•	Evaluatiegesprekken aan het einde
van het schooljaar. Samen kijken we

terug naar het afgelopen schooljaar
en gaan in gesprek over welke
kennis moet worden overgedragen
aan de volgende leerkracht(en).
We verwachten beide ouders bij de
start- en de evaluatiegesprekken.
•	Parro. Dit is een digitaal
communicatieplatform tussen u als
ouders en de school.
•	Bijwonen van een les, twee keer per
jaar. We noemen dit de open lessen.
Deze zijn gepland in de jaarplanning.
Op onze website kunt u de schoolgids
en andere informatie vinden. De
website wordt vooral gebruikt als
PR middel voor toekomstige ouders.
We gebruiken Parro en persoonlijke
gesprekken met u als ouder als
communicatiemiddel.

Ouderbijdrage
De ouders van de Emmaschool zijn
heel actief en ondersteunen de
school bij de organisatie van allerlei
feestelijkheden en andere activiteiten.
Denk daarbij aan de activiteiten
rond feestdagen, sportactiviteiten
en diverse klussen op school. De
ouderraad/school vraagt aan elk gezin
jaarlijks een vrijwillige bijdrage om
een aantal zaken te financieren. U kunt
daarbij denken aan de kosten voor

het Sinterklaasfeest, het Kerst- en
Paasfeest, sportevenementen, kosten
voor ouderavonden, schoolverzekering,
enzovoort.
Het bedrag van de vrijwillige bedrage is
20 euro per kind. Het rekeningnummer
van de ouderraad is:
IBAN : NL47 INGB 0003 1190 82
ten name van: Ouderraad Koningin
Emmaschool te Apeldoorn.

Gymlessen
De groepen 3 tot en met 8 hebben één
keer per week gym in de gymzaal aan
de Groenlingweg. Deze vinden plaats
op de volgende dagen:
• Dinsdag en donderdag:
8.30 - 14.00 uur
Afspraken gymlessen groep 3 t/m 8:
• De leerlingen dragen tijdens de
lessen gymkleding en gymschoenen.
Deze spullen worden na de gymles
weer mee naar huis genomen.
• Sieraden zijn tijdens de gymlessen
niet toegestaan.
• Haren die vast kunnen, worden
vastgemaakt in een staart of iets
dergelijks;

• Als uw kind om een bepaalde reden
niet mee kan doen aan de gymles
verwachten wij een bericht via Parro
van u.
Groep 1 en 2 gymmen in het
speellokaal op school.
Deze gymlessen zijn op donderdag en
starten in september.
Hiernaast hebben groep 3 en 4 een
extra beweegmoment op het plein.
We doen als Gezonde School ook mee
aan de Daily Mile, waarbij alle groepen
een aantal keren per week een kwartier
hardlopen of wandelen rond de school.

Verlofaanvraag
Omdat alleen vierjarigen nog niet
leerplichtig zijn, mogen zij school
verzuimen. Wel horen we het graag
als uw kind niet komt. Leerplichtige
kinderen horen gewoon het onderwijs
te volgen tenzij ziekte, feestelijke
of droevige omstandigheden in de
naaste familiekring dit onmogelijk
maken. Het is voor ons noodzakelijk
om te weten waarom uw kind niet op
school kan zijn. We vragen bezoekjes
aan doktoren en tandartsen zoveel
mogelijk buiten schooltijd te plannen.
In sommige gevallen kan er, in

Ziekte
verband met het beroep van ouders,
verlof worden aangevraagd buiten
de vakanties om. Voor dit verlof
kunt u een aanvraagformulier van
de gemeente invullen, die u bij de
directeur kunt krijgen. Na het invullen
kunt u dit formulier weer inleveren bij
de directeur en hoort u of het verlof
wordt toegewezen.

Is uw kind ziek? Dan kunt u dit tussen
8.00 en 8.30 uur telefonisch aan ons
doorgeven: 055 - 533 37 69. Ook
als uw vierjarige kleuter om wat voor
reden niet op school komt, ontvangen
we daarvan graag bericht. De school
belt naar huis wanneer de kinderen
zonder bericht na 9.00 uur nog niet
op school zijn.

Het team van de Emmaschool
Groep 1/2a

Lotte Vierhout

Groep 1/2b

Marije van Asselt
Lissy IJsseldijk

Groep 1/2c

Marianne van Drunen
Vacature

Groep 3

Margreet Smit
Lissy IJsseldijk

Groep 4

Paulien Kleine

Groep 4/5

Anja van den Pol
Paula van Kesteren

Groep 5

Raymond van Leeuwen
Dorien Wilms

Groep 6/7

Dorien Wilms
Riëtte Bosmans

Groep 7

Judith van Dusseldorp
Michelle Jellema

Groep 8

Djenie Hussein
Harm Jan Haaijer

Onderwijsassistenten

Rachel Molenaar
Anita Kerkhof

Leerkrachten Eerste Opvangklas

Antoinet Stoel
Anne Spijkerman

IB-er groep 1 t/m 4

Mariska Westra

IB-er groep 4/5 t/m 8

Marjolein de Jong

Coördinator bovenbouw

Djenie Hussein

Leesspecialist

Judith van Dusseldorp

Cultuurspecialist

Michelle Jellema

VVE- coördinator

Mariska Westra

OR- aanspreekpunt

Lissy IJsseldijk

Sm@rties leerkracht

Mariska Westra
Marjolein de Jong

ITK leerkracht

Meggy Wijnen

Administratief medewerker

Janny Harmsen

SEPTEMBER

35

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

30 augustus

31 augustus

01

02

03

04

05

Deze week:
Startweek
36

06

07

08

09

10

11

12

37

13

14

15

16

17

18

19

15.00- 20.00 uur:
Startgesprekken
voor groep 1 en 2
t/m groep 8

15.00- 20.00 uur:
Startgesprekken
voor groep 1 en 2
t/m groep 8

15.00- 20.00 uur:
Startgesprekken
voor groep 1 en 2
t/m groep 8

15.00- 20.00 uur:
Startgesprekken
voor groep 1 en 2
t/m groep 8

Kidsrun voor
groep 5 t/m 8

20

21

22

23

24

25

26

• Prinsjesdag
• MR-vergadering

Nationale
kraanwaterdag

27

28

29

30

19.30 uur: Online
informatieavond

19.30 uur: Online
informatieavond

19.30 uur: Online
informatieavond

19.30 uur: Online
informatieavond

38

39

OKTOBER

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

07

08

09

10

14

15

16

17

Afsluiting
kinderboekenweek

Vrije dag voor alle
kinderen

Herfstvakantie

Herfstvakantie

39

40

04

05

•O
 pen Dag
Apeldoornse
basisscholen
•S
 tart kinderboekenweek

Dierendag
41

42

43

11

06

12

13

18

19

20

21

22

23

24

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

25

26

27

28

29

30

31

8.45 uur:
Emmashow groep
1/2a, 3, 5 en 8

Wintertijd

NOVEMBER

44

45

46

47

48

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

06

07

MR-vergadering

Nationaal
Schoolontbijt

8.45 uur:
Emmashow groep
1/2b, 4 en 6/7

10

11

12

13

14

Sint Maarten

8.45 uur:
Emmashow groep
1/2c, 4/5 en 7

20

21

27

28

08

09

15

16

17

18

19

Open lessen

Open lessen

Vrije dag voor alle
kinderen

Open lessen

Open lessen

22

23

24

25

26

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

29

30

DECEMBER

MAANDAG

DINSDAG

48

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

Sinterklaasviering

Sinterklaasavond

49

06

07

08

09

10

11

12

50

13

14

15

16

17

18

19

23

24

25

26

Vrije dag voor alle
kinderen

• Eerste Kerstdag
• Kerstvakantie

• Tweede Kerstdag
• Kerstvakantie

Deze week:
Adviesgesprekken
voor groep 8
51

20

Kerstknutsel voor
groep 1 t/m 3

21

Deze week:
Adviesgesprekken
voor groep 8
52

22

Kerstviering

27

28

29

30

31

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

• Oudjaarsdag
• Kerstvakantie

JANUARI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

52

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

• Nieuwjaarsdag
• Kerstvakantie

Kerstvakantie
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04

05

06

07

08

09

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

• Driekoningen
• Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

2

10

11

12

13

14

15

16

3

17

18

19

20

21

22

23

28

29

30

1

MR-vergadering
4

24

25

26

27

FEBRUARI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

5

31

01

02

03

04

05

06

6

07

08

09

10

11

12

13

19

20

Rapport/portfolio
mee naar huis
7

14

15

16

17

Activiteit
georganiseerd door
de leerlingenraad

Valentijnsdag
8

9

18

21

22

23

24

25

26

27

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

15.00- 20.00 uur:
Oudergesprekken

Vóór 1 maart
aanmelden VO

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

28

Voorjaarsvakantie

MAART

MAANDAG
9

10

07

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

06

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

08

09

10

11

12

13

17

18

19

20

24

25

26

27

8.45 uur: Emmshow
groep 1/2b, 4 en
6/7

Vrije dag voor alle
kinderen
11

14

15

8.45 uur:
Emmashow voor
groep 1/2c, 4/5
en 7

MR-vergadering
12

21

16

22

23

8.45 uur:
Emmashow voor
groep 1/2a, 3, 5
en 8
13

28

29

30

Grote rekendag

Zomertijd

31

APRIL

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

13

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

Ramadan
14

15

16

04

11

18

05

06

Nationale
buitenlesdag

Open Dag
Apeldoornse
basisscholen

12

13

19

Tweede Paasdag
17

07

08

09

10

14

15

16

17

Vrije dag voor alle
kinderen

Goede Vrijdag

20

21

22

Eindtoets groep 8

Eindtoets groep 8

Koningsspelen

Eerste Paasdag

23

24

25

26

27

28

29

30

1

Meivakantie

Meivakantie

• Koningsdag
• Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

MEI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

02

03

04

05

06

07

08

• Suikerfeest
• Meivakantie

Meivakantie

• Dodenherdenking • Bevrijdingsdag
• Meivakantie
• Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

• Moederdag
• Meivakantie

19

09

10

11

12

13

14

15

20

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Vrije dag voor alle
kinderen

Hemelvaartsdag

Vrije dag voor alle
kinderen

18

MR-vergadering
21

22

23

30

24

31

JUNI

MAANDAG

DINSDAG

22

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

04

05

8.45 uur:
Emmashow groep
1/2c, 4/5 en 7
23

24

06

07

Tweede
Pinksterdag

Vrije dag voor alle
kinderen

13

14

08

09

10

Eerste Pinksterdag

11

12

18

19

8.45 uur: Emmashow voor groep
1/2a, 3, 5 en 8

15

16

17
• Rapport/portfolio
mee naar huis
• 8.45 uur:
Emmshow voor
groep 1/2b, 4
en 6/7

25

20

21

22

23

26

27

28

29

30

Oudergesprekken

Oudergesprekken

• MR-vergadering
• Oudergesprekken

Oudergesprekken

24

Vaderdag

25

26

JULI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

26

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

01

02

03

08

09

10

12.00 uur: Picknick

• Offerfeest
• Zomervakantie

Zomervakantie

Juf- en meesterdag
27

28

29

30

04

05

06

07

Afscheid groep 8

Kennismaken
nieuwe kleuters/
nieuwe groep

11

12

13

14

15

16

17

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

18

19

20

21

22

23

24

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

25

26

27

28

29

30

31

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie t/m
21 augustus 2022

Voor of na schooltijd: Bixo!
De Emmaschool werkt samen met
Bixo op het gebied van voor- en
naschoolse (VSO en BSO) opvang.

Mooie samenwerking
De samenwerking tussen school en
Bixo zorgt voor kwalitatief goede
opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
De opvang vindt, ook in de vakanties, in
onze school plaats. Bixo sluit aan op de
schooltijden, vakanties en studiedagen
van onze school en is het hele jaar
open. Ook zijn er mogelijkheden tot
flexibele opvang.

Voor- en naschoolse
opvang
Bixo ziet BSO-tijd als niet schoolse-tijd,
waarbij de kinderen écht vrij zijn en
zelf mogen kiezen wat ze willen doen.
De BSO moet voelen als een tweede
(t)huis voor kinderen. Bij Bixo staan
goed opgeleide (veelal HBO-niveau)
en ervaren pedagogisch medewerkers
voor de kinderen klaar.
Iedere middag staat er bij Bixo een
georganiseerde activiteit op het
programma. Liever even rustig
een boekje lezen of lekker buiten
spelen na een drukke schooldag; dat
kan natuurlijk ook. In de vakanties
organiseren we extra, leuke
activiteiten.
Tijdens de VSO staan ontspanning, rust
en gezelligheid centraal: samen nog
even relaxen voordat school begint.
De pedagogisch medewerker brengt
de kinderen naar de klas als op het
moment dat de school start.

Meer weten over Bixo?
Neem eens een kijkje op
de website: www.bixo.nl of
kom langs.

PCBO Emmaschool
Thorbeckestraat 8
7331 RG Apeldoorn
Tel.: 055 533 37 69
emma@pcboapeldoorn.nl
www.emma.pcboapeldoorn.nl

Emmaschool is onderdeel van:

